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Modt,ag en TAIJISUANOR helt
GRATIS, og forbind
den rned
'HE!'MEIJIGE
den rrardifuLde
NOGLE', eon wil
AXTI\ZERE din
UL,YKKE og (meget hurtigt)
FORVAIIDIJE den til
en
FANTASTISK STOR LYKKB!...
\4.0r-2aot
Kere

Peter I

Da jeg for nogle fa dage siden var
diE t-anscendenrale oi llede for miq.

fordybet

i

min dagrlige

mealitation,

sa jeg

T sanme @jeblik folre jeg, hvor meqeLdu hdvde brug tor hjalp. Og da jeg
ved,aL dJ ikke kan vente ldngere, svor jeq. at jeg viIle
g@re dlL, hvad jeq
kan for at hjalpe
dig 100 I ved helt uden onkostninger
og forpligEelser
fra
din side at forere
dig en TALISMANOR. Desuden har jeg foipliqrret
mig sefv til,
at det kun skulfe
vare dig, der fik nufighed
for at fa indsigt
i denne
F^rr r^l

i^6

rfcldrin^.

Beviset pA det har jeg forberedt
tif
alokument) : din uvurderliqe
tallsDADor.
Desuden holder jeg
fortrolige
herunelighed
n@91e, som endelig vi1
permanent og fantastisk

dig

personligts

og gratis

(se vedfagte

naturliqvis
det, jeq lover,
og indvier
kun diq i denne
- i hemmeligheden bag alen absolut
uundvarfige
henunelige
for:vandfe alin kroniske
nangel pa held og lykke tif
en
lykke !

Det er ting,
som det er mig meget magtpaliggende
aL q@ret ag som er meget
vigtige
for drg, kere Peter. Jeg har altsa afferede titbagelagt
halvdelen af
/-ien
o' dig (,/ed dL hdve vist dig til.tid og sendt diq din ta isna"lor),
dag
e' d-L op ri] diq al
rlb.gelagge den sidsLe hdlvdel dt vejen og vise mig den
fornadne ti11id.

o

- z (uden at miste et eneste
Det er ganske enkelt det, du skal gore for
en permanent og
sekund) at forvandfe
din manqel pa held oq fykke tif
af den "n@gle",
fantastisk
lykke:
Du g-K-A-L simpelthen
vere i besiddelse
sig med din
den hemmeI igheds ful de kosniske oplader,
som vi1 forbinde
vardifulde
taliaDaDor
og aktiver:e alen.

dvs.

forudsaLning lor, at denne nagiske gensLand
Der er en Jlravigelig
fungerer.
S-K-A_L du
ogsa nar du lender for: en lanpe for at fa fys,
for,
at larpen
simpelthen
f@rst. DeE er en forudsatning
sdtte den i stikket
give
kan brande og
lys.
Ner din talismanor er for.bundet med den kosmiske oplader, kan den glve dig
a]t,
hvad du drommer om. Men for jeg gar narmere ind pa, hvad din talismanor:
g
diq, k+re
kan ore af vidrnderl-ge, -kstraordindre og fantastiske trng'or
h i e r ^ . i 6
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Indien. Min
Dd -eg var 15 ar gannel, l-os jeg med min lar p6 en rejse til
Himafaya og
Rikishesh
for:
foden
af
far havde fejet
et hus i den lille
landsby
jeq
gang alen etniske
for forste
ved bredden af canqes. D6r modte
bef olkninqsgruppe
Hindustanierne.
oqr manqre venligre sartaler
maneder med qensidige
titnarmelser
Efter
flere
oq blev modlaget af Det vise Rad.
med hinanden vandt jeg endefig deres tiflid
min visdon,
og at jeg var kfar
Redet havde besluttet,
at jeg nu havde bevist
personlig
sarLale med den store brahmaniske prast Askrana.
til
aL f@re en
oq Illin
min uegennyttighed
Det 1od til,
at de godt kunne lide min uskyld.
jeg
pa
godt
fik
meddelelse.
;Ieg
var
imod
niq.
En
dag
en
tro
andre, og de tog
ashram.
en vreekenal i Askramas private
blevet
inviteret
til
at tilbringe
ileg husker sEadig de overvaldende
ieo modtoo denne invitation.

f@lelser,

der

str@mnede inil

et fet
Om aftenen pa den anden dag meddelte Askrama mig efter
jeg
til
at
hore
om
den
stole
nu var k1ar. Jeg var kfar
mAllid,
at
jeg
miq.
at tage alen tif
var kfar
til
og evige 1ov om rigdom, og

over

mig,

da

veqretarisk
overleverede

specielt
son han havde forbereait
F@rst over:r:akte han mig en talisranor,
rigdommen
Lil mig i et r.iEual.
Sa saqde han ti1 nig:
-Ser du, min datter,
give {lidt}
for at fa {negets) !
konnner ti1 os sennem visdommen. l,lan ma altid
- hvis du qiver Illiq noget af
Sadan er det ogsa ned denne tallsDaao!
gengald! Hvis du ikke giver noget., vil
sa vil
du ogsa moaltage noget til
er: det. Hvls du ikke f@lger disse
heller
ikke moaltage noget - sa enkelt
ikke kunne ud@ve sin vir:kningr.'
vil
denne talismanor
helfer

diq,
du
old.

- \2
t Den naste dag kom jeg tilbage
rned mine (beskedne) spatepenqe,
som jeg
overfod til
den store brahmaniske prest.
genqrald den
Han gav nig sa til
kosmiske oplader.
Jeg har aldrig
nogensinale forErudt
deLte "by!Ee".
Siden den
dag har min talismanor,
som er forbunalet med den hem,melige n@g1e, opladeren,
Iadet a1le mine drorine ga i opfyldelse.
fnden Askrama gik, bad han mig on at ytre et @nske for ham - @nsket om med
denne magiske genstand at udviike
mirakler
for affe mennesker, der
figesom
diq - virke.liq hdr forrjenl det. T dag takker jeg dig for, ar. ieq igen kan
opfylde dette l@fEe, som jeg gav den store brahmaniske prast.
Jeg indl@ser mit
fofte
ved at fore diq ind i et ]iv,
som ikke kan vpre mere storsleet
e11er
mere rigt.
\

r

"Ar

;a-

i4.d

^^Ar

I i1

L-/a

opdagede for nylig under min dagfige
mig indgaende med dit hirunelkort.
Hvorfo!

er
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meditation
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og efter

en stoE

at

bue uilea

r_9, sor leg
have beskeftrget

on allg?

Efter min indvielse
i brugen og fremstillingen
af den vardifulde
jeg
talLanador
har
beskaftiqet
mig med fenomenet karna i Indien.
Karma 1aren,
qrund for hinduisrnen.
som figger
til
siger,
at eL fevende og bevidst
vasens
skabne besLemes af alle
de handfinger:,
som vedkomnende har udfort
i et
tidligere
1iv.
Efter at have fast dit astrovisionare
f@dselshoroskop ma jeg sige folgende
til
dig: Dine problener: skylales sanalsynfigvis
negativ
kama.
Det liv,
du f@rer
nu, er den pris,
du ma betafe
for ale darlige
handfinger,
alu har ualfort i en
tidligere
reinkarnation.
pa, hvorfor
Og det er lige netop forklaringen
du har
varet
forfulgt
af kronisk
uhefd.
Men heldiqvis
har Hindustanierne
i Rikishesh EankE pa alL. Den qode og
virkefiq
absolut
vigtige
nyhed for diqr er, at din talismanor
sanmen meal alen
kosmiske oplader kan hjalpe
dig med at fa en positlv
karma. Den vil
befri
diq
for de karniske
band, soln binder digr, i a l e v i g h e d , d e b d n d , d e r h o l d e r d i g
fanget i ulykken,
og som har sa store negative
konsekvenser
for din skabne.
Hvortlan

fungere!

aleD utrollge,

ekstraortlLEare

og rrarillfultle

tall.maDor?

Talismanoren,
pr:incippet
der fungerer
efter
om kosmiske radioniske
bolger
og aktiveres
gang
og sattes
i
ved hjefp
af den kosmiske oplader,
opfanger
vindertallene
i de forskelfige
loEtospil
oq leder dem videre
til
din
underbevids thed. Og resultatet
heraf er, at du vil
konne til
aL vinde den helt
store gevinst,
hvis du spiller
i lotto.
Derudover opfanger talLsDanore!
de lykke-,
succes- og
kerl igheds svingninger,
der regerer
i alet kosmiske univers.
og lagrer: dem i din
hjerne.
Sa snart din hjerne er ladet op meal positive
bolqer,
Oger den
lykkepotentialet
hos dig oq far dig til
hele tiden at handle pa en made, sA du
er sikret
succes.
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alc
er den eneste genstand af sin art,
Det er grunden ti],
at taltgnanorea
af den, beh@ver du ikke
har se stor indflydefse
09 virkning.
Hvis alu far hjalp
troldmand
analen tvivlsom
magiker eller
Ey til
en magisk formef fra en effer
pa
eqren
vilje,
din
for aL blive
riq oq 1ykkelig.
Du kan stofe fulalt os fast
som forstarkes
af de b@lqer, som ualsendes af de hojere sfFrer: af velsLand ogr
enesteende og magtfr.rlde genstand,
lykke,
og som opfanges af den utrofige,
ta1{enatroren.
Lige sa snart,
du har modtaget den kosmiske
N o D V E N D I Go g U U N D V A R L I Gf o r d i n t a f i s m a n o r ,
viI
k
e
r
e
diq,
Peter.
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. . . o. r . r e s L o r e g e v . t n s L efter
alen anden i
qar
Med tall.ara[oreE
diE @nske i opfyldelse !

dorno

yndlingsspil?

!rinAa

rlan

skal d 1 l ,

hvdd dJ gj.ver
@nske i opfyldelse:

vif

oplader,
son er sa ABSOLUT
paradisets porte abne sig for

du gerne (gren)opleve
onske i oDfvldefse !

dj.g

.i kast

den stor:e

med,

lykkes

og sande

for

dig?

karfighed?

dit

Med talLsDaroretr

Meal laliaDa.aored

vil
du gerne udvikfe
Lranscenalentale evner Lil aE ual@ve maqt over andre og
ger dit
made)? Med talLsDuoren
til
at pavirke
den ldoq aldr:iqr pa en negativ
onske i opfyldelse I
svingninger
samt moal forbandelser,
ViI du gerne beskytte
dig mod skadefiqe
(som
pa
tiv i
vil
indfinde
sig i dit
din rigdom
som fo1k, der er misundeliqre
ger diE onske i
pa dig? Med talisDajEoren
]@bet af de komnenale uger:, kaster
opfyldelse I
Al1e

dine

gnsker wil 9e i opfyldelse,
dog tun under
kare Peter,
sware!
i.nden for Daksinalt

forudsetning
feD dage !

for diq. S_K-A-L
Den kosmiske opfader:, som er 100 * effektiv
per:sonfiqe psykotroniske
uden ilisse aflades
bolger for at virke.
inden
desto langere varer det,
lynhurtigt.
;fo lengere du venter,
giver
aktiverer
den
og
oplader forbinder
sig med din talisDanot,
resultater
for dig.

af,

at

du,

bruge aline
alen
din kosniske
de ventede

alen hennelige
n@gle. den hojeffektive
Det er bedst, hvis du rekvirerer
du ingen tid,
kosmiske oplader,
hos mig med det sarnme. Pa den made spilder
med aE opfylde
alfe iline onsker.
du hjalper
samtidig
din tatlsnaaor
at jeg ikke er den eneste, der: har afgivet
Maske siger du nu sa ti1 niq,
mange andre, der har
sadan nogle 1@fter over for dig. Maske er der allerede
Men du
lovet diq. at du vi1 fa heldet ned dig oqr vinde i dine )mdlinqsspil.
dit
1iv
har
kun
meget
lidt),
og
har naturligvis
afalrig vundet noget {elfer
ikke andreL sig pA nogen m6de.
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Har du nogensincre IagL merke til,
at dine -r5dgivere'
ikke
kan betegnes som verende velbeslaede?
At de folk,
aler: falbyder:
vidunalerme toaler, er lige
sa fattige
som aleres formler???

Iigetrem
alisse

se.Lv

Nar jeq, Marie France, nu henvender mig til
dig,
sa er det ikke kun fordi,
at jeg gennem min kosmiske hjalp hai nuliqhed
for at hjalpe
dig med at vinde
jeg har
primert
STORE, ja endala MEGET STORE gevinster,
men det er
fordi,
midlerne
ti1 at hjelpe
mennesker: som dig over hele verden med min effekbive
(og helt unikke)
hemnelighed.
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.Ja, det passer. T.lle
har pengre nok ti1,
at jeg
det, til
aL blive rioe.Ieg beder
rekker lykken
her og nul

nl

c^n

f^,

.,'oLfeverede

n-ne forvenLn.rngor, vi-

m:^

d e A r h a r j e q \ , . u n d c ls a s l o r e b F l @ b , a L j e 9 i d d g
kan hjelpe
andre, som
ligesom du
har fortjent

pa. at din Lur nu endelig
skabne handen ud mod dig

dig om at tro
og en forqyldt

r ' - At r ^ j i ^ .
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h

dit

er korunet. Ja, endelig
og venLer kun pa dig,

svar.

/Ifio,,nF,utn
P.S.: Husk det nul Hvis du svarer mig inden for fem dage. modlager du en
utrollgt
effektlv
kosmisk oplader,
soln vi1 hjelpe
meal at fa
alin talldnaaor
dlle dine @nsker Lil dL gd i oplyldelse..Jo mere du L@ver, desLo lengere viI
det vare, Li
succesen gor siL indtog i diL f.iv. Sa hvo-rlor venLe ldngere?
P.S.S: Leg din talisBaDor
forsiqtigt
og uden at knakke den pa et sted, hvor
den er beskyttet
mod nysserrige
btikke.
den ikke blive
ualsat for
Sa vil
(fra mobiltelefoner,
skadelige
svingnlnger
mikrobolger,
satellitfjernsyn,
navigationssystemer,
computere elIer
internettet)
vi1 jeg
. I mellemtiden
forberede
din kosmiske oplader veal hjalp
af et rituaf,
sA den en gang for alle
kan hjalpe
din talismanor
med at forvanalle din kroniske
mangel pA held og
(som din karma er skyld i) til
permanent
lykke
en
og enesteende lykkel

Vulfwlaffhtw, oquilqttU
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s€Dd at n t at g og r€rast Ind.a lor l.[ alage
.vr-Luvert
.anarcr l d6! vaitlrgte
,,!gra! datEdLqh.tt-'r
brL.
Pranca, lea. ale Ch.!.I 2, CE-U10 lorge,

(urdar

E Ja, kare l{arie France, jeg vil
meget gerne forvandle min negative
karma ti1 eo helt igennem positiv
karma. Det vil den fantastisk
verili fulale talismanor,
son aktiveres
af alen kosmiske oplader, hjalpe
meil.
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6om
fra den kosmiske oplader,
O JA, jeg har forstaet,
at jeg uden virlmingen
ikke vil kunne forwandle nit uheld og rain
er forbundet med ni.o talismanor,
mangel pe lykke til
et enestaende heltl og eD lige sa ato! Iykke.
min koEnliske oplader
fl JA, kare Ita-rie France, jegr bestiller
nar jeg rDdtager densa den er naksinalt
effektiv,

for

iuden

feo dage,

plyalinD ,rA, jeg glefiner ikke at vedlegge alokumentet meal den psykotroniske
lykkqtote4tiale
at eele [it
Den kar bruges til
sensor ti1 tilgodebeviset.
for
alu
kan
forberede
og initialiEere
at
med. Du skal bruge atisse oplysninge!.
mio kosmiske oplaaler.
tr

,lA, jeg ninder

ogsa lige

dig

om, hwornar nin

fod,selsttrato err

| -
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O JA, jeg er deruilove! bevialst om, at jeg ka! teate alen kosDiake oplader
ned deD.ne
helt uforpligtende
i 30 ilage. og at jeg ikke lober aogen risiko

Jeg inalbetalex mit stdbol8ke bidrag pA 360,- kr.
pa folgende nade:
portoonkostnioge!)
O
D
Mit

pr.
pr.

(ekskl.

20.-

k!.

i

(jeg sparer 50.- k!. i eflerkravsgebyr)
forudbetaling
(ekskl.
50,- kr. i efterkravsgebyt)
efterkrav

mobilautirne!:

Min e-mail-adresse:
Oa,ra.ptL

fo!

€!

uforplLdt.adc

tart

af

plt

].vtkcDotaltLale

oplader.
din kosniake
overhovealet ved at bestille
Du indgar ingen risiko
ned
der er ingen kobetvang i forbindelse
er helt ufo4tfigtenale
Bestillingen
helt
frit
at
bede
star
ilet
tliq
hvis
du
er
ulilfretls,
kosmiske
oplade!,
og
den
tre
uaneet otn aler er gaet elt eller
til
aadle pris,
mig om a! kobe tlen tilbage
gar.
galnnti
p4q4a
langere
encl ale k!av, aon
endnu
naneder.
Denne

i;:i:::'::rlfi:i;fi"""*'

sanmenrEns
k!"''e!i ddnne
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